Ljubljana, 23. 12. 2019
Zapisnik 2. redne seje Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev
Statuta ZDUS z dne 11. 12. 2019 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani

Prisotni člani: Karolina Vida Rozman, Andreja Ravnikar, Janez Sušnik in Nika Antolašić.
Opravičeno odsotni člani: Ana Bilbija.
Odsotni drugi vabljeni: Vera Pečnik.
AD 1
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 2. redne seje Delovne skupine za pripravo predloga
sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS dne 11. 12. 2019:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne in 1. redne seje
Priprava predloga sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS
Razno
AD 2

Prisotni so se seznanili s poročilom o izvršitvi sklepov konstitutivne in 1. redne seje.
Janez Sušnik je predlagal, da bi izvolili še podpredsednico delovne skupine.
Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik konstitutivne in 1. redne seje z dne 9. 10. 2019.
Sklep št. 3: Delovna skupina je za podpredsednico izvolila Ano Bilbija.
AD 3
Prisotni so pregledali pripombe po posameznih členih:
K 1. členu
Predlog o spremembi člena tako, da bo nedvoumno zapisano, da »med-zveze« (med PZDU in
DU) niso neposredni ali posredni člani ZDUS, še vedno ostaja v razmislek.
K 10. členu, 1. odstavek
Člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Član ZDUS je lahko PZDU, v katero so vključena društva in klubi upokojencev.«
NOVO - k 10. členu, 2. odstavek
Člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»O včlanitvi v ZDUS odloča najvišji organ PZDU, ki se želi včlaniti v ZDUS.
K 10. členu, 3. odstavek
Člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»PZDU, ki se želi včlaniti v ZDUS poda pisno vlogo.«
Ta sprememba pride v poštev, ko bo zaključena tožba MZU.
K 10. členu, 3. odstavek, 4. alineja
Besedilo 4. alineje se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»statut PZDU, iz katerega je razvidna namera o včlanitvi PZDU v ZDUS«
Ta sprememba pride v poštev, ko bo zaključena tožba MZU.
K 10. členu, 5. odstavek
Ponovno se predlaga sprememba vrste sklepa, ki ga ob včlanitvi PZDU sprejme Upravni
odbor ZDUS. Predlog sicer na prejšnji seji ni dobil soglasne podpore.
S predlogom spremembe se počaka na zaključek tožba MZU.

K 11. členu, 1. odstavek
Doda se nova zadnja alineja, ki se glasi:
»z izključitvijo, če ne izpolnjuje obveznosti iz 14. člena Statuta ZDUS«
K 12. členu, 1. odstavek
Pripravi naj se ustrezna dikcija, ki bo omogočila možnost včlanitve stanovske zveze društev
upokojencev.
K 13. členu 1. odstavek 1. alineja
Dopolni se tako, da se glasi:
»predlagajo svoje predstavnike v organe in delovna telesa ZDUS in so lahko izvoljeni ali
imenovani vanje«
K 27. členu, 1. odstavek
Drugi stavek prvega odstavka člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Sestavljajo ga predsednik in podpredsedniki ZDUS, trinajst članov, ki jih zastopajo
predstavniki PZDU oziroma njihovi pooblaščenci ter en predstavnik stanovske zveze
društev upokojencev oziroma njegov pooblaščenec.
NOVO – IX. poglavje
Razmisliti o dikciji, da funkcionarji ZDUS ne morejo biti člani političnih strank. Slednje je
potem potrebno dopolniti tudi v Pravilniku o volitvah in imenovanjih v ZDUS.
NOVO – 34. člen, 2. odstavek
Doda se dve novi alineji, ki se glasita:

»
- odloča o finančnih sredstvih ZDUS do višine 10.000 evrov letno in o tem poroča
Upravnemu odboru ZDUS,
- lahko v izjemnih primerih odloči in dodeli posamezniku posebno zahvalo ZDUS, ki ni
predpisana s Pravilnikom o priznanjih ZDUS.«
K 44. členu
Zadolži se Branko Kastelic, da razišče delovanje vzajemnih skladov in pripravi predlog
ureditve glede na prvotni predlog za ustrezno ureditev delovanja Vzajemnega
posmrtninskega sklada in njegovih organov.
K 48. členu
Črta se 4. alineja, ki se glasi »je upravljavec osebnih podatkov, ki jih vodi ZDUS«. Drugače
se opredelijo naloge, povezane z delovanjem organov in sicer tako, da se namesto
obstoječega besedila zapiše, da to ureja Akt o sistemizaciji delovnih mest.
K 52. členu
Zaradi pridobitve statuta ZDUS kot nevladne organizacije v javnem interesu na področju
socialnega varstva ter kulture, se doda nov 52. a člen, ki se glasi:
»ZDUS v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na
drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno
osebo javnega prava.«
Seja je bila zaključena ob 11.30 uri.
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